
                                                                                                        

УКРАЇНА 

Г О Р О Д Н Я Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А   

Р І Ш Е Н Н Я  

  (шоста сесія 8 скликання) 

 

 

від  14 липня  2021 року 

        м. Городня 

 

Про вилучення наданих в  оренду 

земельних ділянок для  ведення 

товарного сільськогосподарського  

виробництва на землях Городнянської 

міської ради  

 

 Розглянувши заяви та додані документи щодо вилучення земельних 

ділянок, наданих в оренду для  ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, керуючись ст. 25, ст. 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  Законом України “Про оренду землі”, Земельним 

кодексом України, Городнянська міська рада    

                                                

                                           ВИРІШИЛА: 

 

1.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 13.07. 2018 року 

кадастровий  № 7421485600:04:000:2209, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  товариству з обмеженою 

відповідальністю «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520)  площею – 5,1199 га 

за межами с. Лемешівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

2.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 14.03.2012 року 

кадастровий  № 7421487000:02:000:0138, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  фермерському господарству 

«Агро-Надія № 2» площею – 1,4960 га за межами с. Пекурівка  Чернігівської 

області відповідно до вимог ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в 

натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та 

поданою заявою. 

 



3.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 03.11.2020 року 

кадастровий  № 7421487000:02:000:1608, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва  сільськогосподарському 

виробничому кооперативу «Зоря» (ЄДРПОУ 30894422) площею – 1,3180 га за 

межами с. Пекурівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

4.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 03.11.2020 року 

кадастровий  № 7421489600:04:000:5486, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Гетьманське» (ЄДРПОУ 41105190)  площею – 2,9355 га за 

межами с. Хрипівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

5.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 28.10.2016 року 

кадастровий  № 7421485600:04:000:2470, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва сільськогосподарському 

товариству з обмеженою відповідальністю «Мальви» (ЄДРПОУ 39818931)  

площею – 4,5259 га за межами с. Лемешівка Чернігівської області відповідно до 

вимог  ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

6.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 21.05.2012 року 

кадастровий  № 7421481200:04:000:0540, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Етнопродукт» (ЄДРПОУ 03798553)  площею – 5,0026 га за 

межами с. Бутівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

7.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 21.05.2012 року 

кадастровий  № 7421481200:04:000:0534, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Етнопродукт» (ЄДРПОУ 03798553)  площею – 4,5147 га за 

межами с. Бутівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 



8.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 21.05.2012 року 

кадастровий  № 7421481200:04:000:0538, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва товариству з обмеженою 

відповідальністю «Етнопродукт» (ЄДРПОУ 03798553)  площею – 4,6187 га за 

межами с. Бутівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

9.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 04.12.2018 року 

кадастровий  № 7421487200:03:000:3258, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва приватному підприємству 

«Городнянські аграрні інвестиції» (ЄДРПОУ 35274745) площею – 4,7909 га за 

межами с. Перепис Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

10.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.09.2020 року 

кадастровий  № 7421487600:03:000:2453, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва приватному підприємству 

«ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 3,6143 га за межами с. 

Перепис Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону України «Про 

порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

11.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 року 

кадастровий  № 7421482400:03:000:3811, яка була надана в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва приватному підприємству 

«ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,2601 га за межами  

с. Володимирівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

12.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3798, розірвати договір оренди землі  

від 05.08.2019 року № 7421482400:03:000:3553 які були надані в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,1900 га, 

площею – 0,9600 га за межами с. Володимирівка Чернігівської області 

відповідно до вимог  ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою 

заявою. 

 



13.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3790, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,3763 га, за 

межами с. Володимирівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

14.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3794, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,3541 га, за 

межами с. Володимирівка Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

15.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3839, розірвати договір оренди землі  

від 05.08.2019 року № 7421482400:03:000:3424, які були надані в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,2869 га, 

площею – 0,2000 га за межами с. Володимирівка Чернігівської області 

відповідно до вимог  ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою 

заявою. 

 

16.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3443, розірвати договір оренди землі  

від 05.08.2019 року № 7421482400:03:000:3827, які були надані в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,2599 га, 

площею – 0,2000 га за межами с. Володимирівка Чернігівської області 

відповідно до вимог  ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою 

заявою. 

 

17.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 14.08.2020 

року кадастровий № 7421484400:04:000:1169, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерському 

господарству «Джал» (ЄДРПОУ 33369342) площею – 3,1574 га, за межами  

с. Дроздовиця Чернігівської області відповідно до вимог  ст. 13 Закону України 

«Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

18.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3825, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 



підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,2899 га, за 

межами с. Володимирівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

19.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3353, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 1,0518 га, за 

межами с. Ільмівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

20.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3803, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,2635 га, за 

межами с. Володимирівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

21.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3685, розірвати договір оренди землі  

від 05.08.2019 року № 7421482400:03:000:3544, які були надані в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,2900 га, 

площею – 0,1900 га за межами с. Володимирівка Чернігівської області 

відповідно до вимог  ст. 13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою 

заявою. 

 

22.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3789, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,4256 га, за 

межами с. Володимирівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

23.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 10.06.2019 

року кадастровий № 7421482400:03:000:3691, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва приватному 

підприємству «ГОРОДНЯ АГРО» (ЄДРПОУ 41349520) площею – 0,2901 га, за 

межами с. Володимирівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 



24.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 30.11.2017 

року кадастровий № 7421488000:02:000:3255, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерському 

господарству «СОЛОНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 37444585) площею – 3,5329 га, за 

межами с. Солонівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

25.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 25.06.2012 

року кадастровий № 7421488000:02:000:0247, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерське 

господарство «СВ ЗОРЯНЕ» (ЄДРПОУ 34179122) площею – 3,5271 га, за 

межами с. Солонівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

26.  Припинити  дію та розірвати договір оренди землі  від 30.11.2017 

року кадастровий № 7421488000:02:000:3265, яка була надана в оренду для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва фермерському 

господарству «СОЛОНІВСЬКЕ» (ЄДРПОУ 37444585) площею – 3,4357 га, за 

межами с. Солонівка Чернігівської області відповідно до вимог ст. 13 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)» та поданою заявою. 

 

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

Городнянської міської ради з питань комунальної власності, земельних відносин, 

охорони природи та містобудівної діяльності. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                           А.І. Богдан 
 


